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CONCURSO INTERNACIONAL OSB 2008CONCURSO INTERNACIONAL OSB 2008CONCURSO INTERNACIONAL OSB 2008CONCURSO INTERNACIONAL OSB 2008    

EDITALEDITALEDITALEDITAL    
    
A Orquestra Sinfônica Brasileira da Cidade do Rio de Janeiro anuncia concurso de seleção 
para preenchimento de posições nos seguintes naipes: 
    
VIOLINOSVIOLINOSVIOLINOSVIOLINOS    
Concertino - Categoria I 
Concertino – Categoria III 
2ª Estante de Primeiros Violinos – Categoria II 
Primeiros e Segundos Violinos Tutti 
    
VIOLASVIOLASVIOLASVIOLAS    
Primeiro Solista – Categoria I 
Concertino - Categoria III 
Tutti 
    
VIOLONCELOSVIOLONCELOSVIOLONCELOSVIOLONCELOS    
Concertino – Categoria III 
Tutti 
    
CONTRABAIXOSCONTRABAIXOSCONTRABAIXOSCONTRABAIXOS    
Co-Solista - Categoria I 
Concertino - Categoria III 
 
CLARINETASCLARINETASCLARINETASCLARINETAS    
Co-Solista – Categoria I 
    
FAGOTEFAGOTEFAGOTEFAGOTE    
1º. Solista – Categoria I 
    
TROMPASTROMPASTROMPASTROMPAS    
Co-Solista – Categoria I 
4ª e 2ª Trompa / Categoria III 
 
HARPAHARPAHARPAHARPA    
1º. Solista – Categoria I 
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RemuneraçãoRemuneraçãoRemuneraçãoRemuneração    
 
Regime de trabalho por CLT, 13º. Salário e Férias, mais benefícios de plano de saúde e 
vale transporte. 
 
As remunerações relativas a cada posição serão divulgadas em breve e incluídas na versão As remunerações relativas a cada posição serão divulgadas em breve e incluídas na versão As remunerações relativas a cada posição serão divulgadas em breve e incluídas na versão As remunerações relativas a cada posição serão divulgadas em breve e incluídas na versão 
atualizada do edital disponibilizada no site www.osb.com.br/concurso2008.atualizada do edital disponibilizada no site www.osb.com.br/concurso2008.atualizada do edital disponibilizada no site www.osb.com.br/concurso2008.atualizada do edital disponibilizada no site www.osb.com.br/concurso2008. 
    
    
    
Datas das provasDatas das provasDatas das provasDatas das provas    
    

TROMPAS  30 de Junho 
VIOLINOS e VIOLAS 01 de Julho 
VIOLONCELOS e CONTRABAIXOS    02 de Julho 
CLARINETAS, FAGOTES e HARPAS    03 de Julho 

    
    
HorárioHorárioHorárioHorário    
    
A partir das 13h30min (o horário de cada candidato será informado individualmente). 
    
    
Local do ConcursoLocal do ConcursoLocal do ConcursoLocal do Concurso    
 
O Concurso será realizado na cidade do Rio de Janeiro. O local das provas será informado 
por ocasião da confirmação de inscrição de cada candidato. 
 
Os candidatos que não residam na cidade do Rio de Janeiro devem arcar com as despesas 
decorrentes de sua viagem e hospedagem para o teste de seleção. Para sugestão de locais 
de hospedagem, acesse o site www.osb.com.br/concurso2008. 
 
 
 

InscriçõesInscriçõesInscriçõesInscrições    
    
As inscrições devem ser feitas entre 27 de maio e 21 de junho de 2008, impreterivelmente, 
via correio ou e-mail. 
 
Endereço para envio das inscrições: 
 

Orquestra Sinfônica Brasileira da Cidade do Rio de Janeiro 
Concurso Internacional 2008 
Av. Rio Branco, 135, sala 915 
Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil 
20040-006 

 
E-mail:  concurso@osb.com.br 
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- A inscrição é gratuita. 
- Não serão consideradas inscrições recebidas após o dia 21 de junho21 de junho21 de junho21 de junho.... 
- A inscrição do candidato será confirmada via email. 
- Não serão aceitas inscrições na sede da OSB. 
    
    
Documentos necessários para inscriçãoDocumentos necessários para inscriçãoDocumentos necessários para inscriçãoDocumentos necessários para inscrição    
    
Candidatos brasileiros Candidatos brasileiros Candidatos brasileiros Candidatos brasileiros devem enviar via correio ou via email a Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e uma cópia dos seguintes documentos: 

- Curriculum Vitae (1 página) 
- RG 
- CPF 
- Cópia das partes das peças de livre escolha 

    
Candidatos estrangeiros Candidatos estrangeiros Candidatos estrangeiros Candidatos estrangeiros devem enviar via correio ou via email a Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida e uma cópia dos seguintes documentos: 
- Passaporte (páginas com as informações pessoais e foto) 
- Curriculum Vitae em Português, Espanhol ou inglês (1 página) 
- Cópia das partes das peças de livre escolha 
    
As inscrições só serão aceitas mediantAs inscrições só serão aceitas mediantAs inscrições só serão aceitas mediantAs inscrições só serão aceitas mediante apresentação de todos os documentos solicitados.e apresentação de todos os documentos solicitados.e apresentação de todos os documentos solicitados.e apresentação de todos os documentos solicitados.    
 
 

    
InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações    
 
Quaisquer dúvidas relativas ao concurso deverão ser encaminhadas para o email 
concurso@osb.com.br. 
 
A partir do dia 9 de junho    estará disponível o telefone 21-2505-8333 para atendimento aos 
candidatos, das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira. 
 
 
 
 

Condições geraisCondições geraisCondições geraisCondições gerais    
 
- Cada candidato será responsável pelo seu pianista acompanhador. A OSB divulgará no site 
do concurso (www.osb.com.br/concurso2008) uma lista de contato de pianistas indicados. 
 
- Os candidatos que não receberem a confirmação de sua inscrição no concurso até o dia 24 24 24 24 
de junhode junhode junhode junho, via e-mail ou fax, juntamente com o horário de sua prova, deverão entrar em 
contato com a OSB. 
 
- As cópias dos documentos e partes não serão devolvidas. 
 
- Os candidatos deverão apresentar o programa relativo ao seu instrumento constante do 
anexo “Repertório para Concurso”. 
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- Os excertos orquestrais excertos orquestrais excertos orquestrais excertos orquestrais estarão disponíveis para download no site do concurso: 
www.osb.com.br/concurso2008. 
 
- A OSB reserva-se o direito de não preencher o total de posições oferecidas. 
 
- A banca examinadora poderá interromper a prova a qualquer momento. 
 
- A OSB estará disponível para auxiliar os candidatos em caso de dúvidas através dos 
seguintes contatos: 
 
Candidatos brasileirosCandidatos brasileirosCandidatos brasileirosCandidatos brasileiros    
e-mail: concurso@osb.com.br 
fax: 55 21 2505 8334 / telefone: 55 21 2505 8333 das 14 às 16h, de segunda a sexta-feira 
(atendimento por telefone disponível somente a partir do dia 9 de junho). 
 
Candidatos estrangeiros Candidatos estrangeiros Candidatos estrangeiros Candidatos estrangeiros (as dúvidas deverão ser esclarecidas via email) 
e-mail: concurso@osb.com.br 
 
 
 

 


